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ZBROSŁAWICE

AB SOLUTOR IUM DL A  WÓJ TA
Na ostatniej Sesji Rada Gminy Zbrosławice przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. oraz 

udzieliła Wójtowi absolutorium.
Absolutorium jest to akt Rady Gminy (jako organu przedstawicielskiego) uznający, na podstawie sprawozdania, 

działalność finansową Wójta (czyli organu wykonawczego) za prawidłową.
Wcześniej Komisja Rewizyjna Rady Gminy Zbrosławice oraz Regionalna Izba Obrachunkowa z Katowic doko-

nały merytorycznej oraz formalnoprawnej oceny wykonania budżetu za rok 2008 i pozytywnie go zaopiniowały.
Rada Gminy, na Sesji w dniu 27 kwietnia, jednogłośnie udzieliła Wójtowi absolutorium, co oznacza aprobatę jego 
działań w roku ubiegłym.

Zainteresowanych odsyłamy do zapoznania się z  kompletnym tekstem Uchwały nr XXX/350/09 z dnia 27 kwiet-
nia 2009 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zbrosławice za rok 2008 
oraz udzielenia Wójtowi absolutorium z tego tytułu, dostępnym na stronie BIP Urzędu Gminy Zbrosławice, pod 
adresem: www.bip.zbroslawice.pl (w Menu Podmiotowym, zakładka „Rada Gminy – uchwały”)       /AP/

UWAGA !!! Wypłata BECIKOWEGO zależy od badań lekarskich! UWAGA !!!
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbrosławicach z/s w Kamieńcu informuje, że od 1 listopada 

2009 r. wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka będzie zależała od złożenia odpowied-
niego zaświadczenia, potwierdzającego pozostawanie pod opieką lekarza nie później niż od dziesiątego 
tygodnia ciąży, aż do porodu. Te same zasady będą obowiązywały także w przypadku występowania o 
dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, gdzie dodatkowo musi być spełnione kryte-
rium dochodowe. Obydwa świadczenia wynoszą 1 tys. zł. Wzór wymaganego zaświadczenia, jak i formę 
opieki medycznej nad ciężarną ma określić rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia, ale wciąż trwają nad 
nim prace.
Zmiana okresu zasiłkowego 

Ponadto informujemy, że okres zasiłkowy 2009/2010 rozpocznie się od 1 listopada 2009 r. i będzie trwał 
do 31 października 2010 r. Wnioski na nowy okres zasiłkowy będą przyjmowane od 1 września 2009 r. 

Pracownia językowa XXI wieku 
w  G i m n a z j u m  w  M i e d a r a c h
Wraz z nowym semestrem uczniów Gimnazjum w Miedarach spo-
tkała niespodzianka. Z inicjatywy pani dyrektor Ireny Wierszeń po-
wstała sala językowa, której może pozazdrościć niejedna szkoła. Jak 
mówi pani Dyrektor, gdy tylko się dowiedziała, iż w skład egzaminu 
gimnazjalnego będzie wchodził również język obcy, postanowiła 
zrobić wszystko, by uczniowie mogli się jak najlepiej przygotować. 
Dzięki oszczędnościom szkoły oraz dochodom z wynajmu sali gim-
nastycznej, udało się zrealizować przedsięwzięcie.    c.d. str. 3

w numerze:
- BEZPŁATNE BADANIA USG piersi 
dla kobiet - str. 3

* * *
- POZNAJMY SIĘ - sylwetki nowych 
sołtysów: Kamieńca i Ziemięcic oraz 
Sekretarz Gminy - str. 3

* * *
- PRZEBUDZENIE WIESZOWY - re-
lacja z Wieloboju Sołectw - str. 8

* * *
- PAMIĄTKA PASJI w Miedarach - 
str. 6

* * *
- POWODY, dla których warto głoso-
wać w wyborach do Parlamentu Euro-
pejskiego - str. 8

* * *
- 100 LAT OSP ZBROSŁAWICE - plan 
obchodów i festynu - str. 7

* * *
- VI edycja gminnego konkursu 
„WSZĘDOBYLSKA MATEMATY-
KA” - str. 4
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Z prac Wójta Gminy

Z prac Rady Gminy
01.04.2009 r. –  sesja Rady Gminy   

Podjęcie uchwał w sprawie: zatwierdzenia Pla-
nu Odnowy na lata 2009 – 2016 dla miejscowo-
ści: Kamieniec, Ptakowice, Miedary, Wieszowa, 
Łubie, Przezchlebie, Ziemięcice i Zbrosławice; 
zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 
2009 oraz zaciągnięcia długoterminowego kre-
dytu w latach 2010 i 2011 r. na finansowanie pla-
nowanego deficytu budżetu gminy Zbrosławice.
25.03. oraz 01. 15. i 22.04.2009r. – posiedzenia 
Komisji Budżetu, Gospodarki i Rozwoju  
Opiniowanie planów rozwoju sołectw gminy; za-
opiniowanie sprawozdania rocznego z wykona-
nia budżetu Gminy za rok 2008; zapoznanie się z 
informacją w sprawie budowy sali gimnastycznej 
w Kopienicy oraz planowanymi przez Starostwo 
Powiatowe inwestycjami drogowymi na tere-
nie gminy Zbrosławice; opiniowanie projektów 
uchwał.

18.03. oraz 15.04.2009 r. – posiedzenie Komi-
sji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki 
Społecznej  
Ocena realizacji zadań gminy w zakresie opieki 
zdrowotnej mieszkańców oraz zapoznanie się                    
z działalnością Gminnej Biblioteki Publicznej  
w nowych warunkach. 
25.03. oraz 3. i 22.04.2009 r. – posiedzenia Ko-
misji Rewizyjnej
Kontrola wykonania uchwał Rady Gminy za rok 
2008; ocena wykonania budżetu Gminy za rok 
2008 oraz wnioskowanie do Rady Gminy i Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej o udzielenie ab-
solutorium Wójtowi Gminy oraz zapoznanie się 
z wnioskami kontroli RIO i odpowiedzią Urzędu 
Gminy na wystąpienia pokontrolne RIO. 
23.03. oraz 20.04.2009 r. – posiedzenia Komisji 
Rolnictwa  
Omówienie zasad wypełniania wniosków o do-
płaty bezpośrednie dla rolników oraz zapoznanie 
się z działalnością Śląskiej Izby Rolniczej.

Wójt podpisał zarządzenia, 
m.in. w sprawach:
- zmian w budżecie Gminy Zbro-
sławice na rok 2009 oraz zmian 
w układzie wykonawczym do bu-
dżetu Gminy Zbrosławice na rok 
2009;

- powołania komisji do udzielenia zamówienia  
w trybie przetargu nieograniczonego na „ Bieżące 
utrzymanie dróg - remonty cząstkowe”;
- ogłoszenia wykazu na wydzierżawienie działek: 
w Zbrosławicach, Świętoszowicach;
- przedstawienia sprawozdania rocznego z wyko-
nania budżetu Gminy Zbrosławice za 2008 rok 
oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu 
finansowego samorządowej instytucji kultury za 
2008 rok;
- określenia stawek czynszu za dzierżawę grun-
tów rolnych i gruntów nierolniczych, będących 
własnością Gminy;
- nabycia do zasobu gminy nieruchomości grun-
towych położonych w Zbrosławicach oraz Ka-
mieńcu, pod drogę publiczną;
- odstąpienia od dalszych przetargów na dzierża-
wę nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej 
suszarni pasz w Kamieńcu;
- ogłoszenia wykazu na dzierżawienie nierucho-
mości gruntowej zajętej pod hałdę, oznaczonej 
numerem działki 9 km. 4 obręb Przezchlebie;
- ustalenia wartości drewna opałowego, pozyski-
wanego z wycinki drzew, dokonywanej na zlece-
nie Gminy Zbrosławice;
- zmiany stawki czynszu za najem lokali miesz-
kalnych;
- zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu 
Gminy Zbrosławice;
- zmiany Zarządzenia Nr 185/03 Wójta Gminy 
Zbrosławice z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie 
organizacji, przygotowania i udostępniania infor-
macji publicznych w Urzędzie Gminy Zbrosławi-
ce oraz określenia wzoru wniosku o udostępnie-
nie informacji publicznej;
- powołania stałej komisji kasacyjnej;
- ustanowienia w Urzędzie Gminy Zbrosławice 
pełnomocnika ds. wyborów - urzędnika wybor-
czego;
- posiedzeń Kierownictwa;

- wyznaczenia przedstawiciela Wójta Gminy do 
Rady Bibliotecznej;
- wprowadzenia wzoru spersonalizowanego pa-
pieru firmowego w Urzędzie Gminy Zbrosławice 
oraz określenia wzoru uchwał Rady Gminy oraz 
zarządzeń Wójta Gminy;
- parafowania, podpisywania, pieczętowania oraz 
numerowania umów;
- nieodpłatnego przekazania środka trwałego.
Ponadto wójt:
- brał udział w kilku zebraniach wiejskich, na któ-
rych mieszkańcy poruszali tematy, które ich bolą. 
Realizacja wszystkich wniosków jest niemożli-
wa z powodu ograniczonych finansów, zaś reali-
zowane będą te, które są najbardziej uciążliwe.  
W związku z tym, że terminy zebrań czasami się 
ze sobą pokrywają, oraz z konieczności uczest-
nictwa w innych, równie ważnych spotkaniach 
dla interesu gminy, nie we wszystkich zebraniach 
mogłem brać udział. Z tego tytułu mieszkańców 
tych sołectw przepraszam, a w pierwszej kolejno-
ści mieszkańców Miedar, który czuli się mocno 
niezadowoleni nieobecnością Wójta;
- złożył gratulacje firmie „KZ” Kostoń Zygfryd  
z okazji 20- lecia jej działalności;
- uczestniczył w Konwencie Wójtów i Burmi-
strzów w Wiśle, gdzie głównym tematem było 
spotkanie z Wojewodą i Marszałkiem Wojewódz-
twa Śląskiego;
- reprezentował gminę w Nadzwyczajnym Zgro-
madzeniu PKM Gliwice, gdzie omawiano budżet 
roku 2009 oraz podjęto uchwałę o wykupie dodat-
kowego kapitału przez miasta Gliwice i Zabrze;
- wziął udział w spotkaniu ze Starostą Powiatu 
Tarnogórskiego, na którym to spotkaniu dominu-
jącym tematem był katastrofalny stan dróg po-
wiatowych na terenie gminy;
- podziękował Dyrektorce i wychowawcom 
Przedszkola Gminnego w Świętoszowicach za 
przeprowadzenie akcji „Cała Polska czyta dzie-
ciom”;
- spotkał się z sołtysami na kwartalnej naradzie 
roboczej;
- przeprowadził kilka rozmów z osobami chętny-
mi do dzierżawy budynku b. przedszkola w Księ-
żym Lesie, niestety jak na razie bez efektu;
- wraz z Przewodniczącym Rady Gminy i panią 

Sołtys Szałszy spotkał się z Wicewojewodą Ślą-
skim, by przedstawić uzasadnienie, aby Woje-
woda zaopiniował negatywnie chęć  podzielenia 
Sołectwa Szałsza. Takie uzasadnienie zostało też 
złożone pisemnie;
- uczestniczył w Zgromadzeniu MZKP Tarnow-
skie Góry, gdzie omówiono wykonanie budżetu 
za 2008 r. i udzielono absolutorium Zarządowi;
- złożył i bronił przed Komisjami Rady Gminy 
sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2008. 
Efektem tego Rada Gminy w dniu 27.04.09 r. 
udzieliła Wójtowi absolutorium;
- przeprowadził w Urzędzie Marszałkowskim 
rozmowy o dofinansowaniu sali gimnastycznej 
przy szkole w Kopienicy. Gmina nie zaniecha 
budowy sali, a na początku roku 2010 wystąpi  
z wnioskiem o jej dofinansowanie z Ministerstwa 
Sportu, z tzw. Środków Totalizatora Sportowego;
- na rozmowie w Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych w Katowicach ustalono zmiany do zapro-
jektowania kanalizacji sanitarnej przy ul. Bytom-
skiej w Wieszowie, bez wykorzystania kanaliza-
cji deszczowej;
- został poinformowany o poważnej awarii ujęcia 
wodnego w Świętoszowicach, podlegającego pod 
PWiK Zabrze i zobowiązał ZGKiM Zbrosławice 
do możliwie pełnego zaopatrzenia w wodę miesz-
kańców, od strony ujęcia Jelina;
- w spotkaniach osobistych podziękował do-
tychczasowym sołtysom: p. Helmutowi Kapek  
i p. Andrzejowi Kapek za ich owocną działalność 
na rzecz ich sołectw i całej gminy;
- skierował do Komendanta Wojewódzkiego 
Policji w Katowicach wniosek o wydanie opinii  
o utworzeniu Straży Gminnej, wraz z projektem 
uchwały o utworzeniu takiej straży, zawierającym 
również regulamin jej funkcjonowania;
- na posiedzeniach Kierownictwa zobowiązał 
kierowników do natychmiastowej realizacji bie-
żących robót, wynikających z zebrań wiejskich  
i spotkań z sołtysami, dotyczących remontów 
dróg, przystanków, porządku i czystości;
- apeluje do rolników, by organizowali prace po-
lowe z myślą o pozostałych mieszkańcach gminy, 
którzy narzekają na „kurz i smród” . Wiem, że 
tego nie da się zrobić w tzw. „białych rękawicz-
kach” ale…

 Z okazji jubileuszu 75-lecia urodzin
Pa n i  R i t y  K ł a c z k o w s k i e j 

z  P t a k o w i c
najserdeczniejsze życzenia wszelkiej 
pomyślności, szczęścia, zdrowia,  
błogosławieństwa Bożego
oraz długich lat życia
składają koleżanki i koledzy
Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów
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BEZPŁATNE BADANIE USG PIERSI
Urząd Gminy Zbrosławice organizuje badanie onkologiczne (USG) pier-

si dla kobiet z terenu gminy, bez ograniczeń wiekowych. Badanie jest  
bezpłatne (koszt badania w wys. 45,00 zł od jednego pacjenta pokrywa 
Urząd Gminy).

Osoby zainteresowane badaniem mogą się zgłaszać do rejestracji oso-
biście lub telefonicznie, w Ośrodkach Zdrowia, w godz. od 8.00 do 14.00,  
w następujących terminach:
15.05 – Wieszowa - tel. 273-73-52
20.05 – Ziemięcice - tel. 233-68-68
26.05– Kopienica - tel. 233-12-78
27.05 - Zbrosławice – tel. 233-70-30

Badanie obejmuje: badanie palpacyjne, badanie USG oraz konsultację 
onkologiczną. Na badanie proszę zabrać elektroniczną kartę pacjenta  
i dowód osobisty.                   Maria Langer

KRONIKA POLICYJNA
Ruch Drogowy:
 - W dniach 21 i 22 kwietnia roku na terenie Gminy Zbrosławice policjanci 
Wydziału Ruchu Drogowego przeprowadzili działania kontrolne  
z użyciem wideorejestratora pomiaru prędkości, ujawniając 15 wykroczeń 
drogowych, z których rekordziści, oprócz mandatów karnych, zarobili po 
24 punkty karne i będą musieli ponownie zaliczyć egzamin prawa jazdy.

Zdarzenia kryminalne:
- 5 marca - godz. 22.40 - w Boniowicach policjanci Sekcji Ruchu 
Drogowego KPP w Tarnowskich Górach zatrzymali Tomasza D., lat 25, 
który kierował sam. os. m-ki Fiat Brawa, pomimo prawomocnego zakazu 
prowadzenia pojazdów.
- 14 marca - godz. 22.00/6.00 - w Zbrosławicach przy ul. Wolności 
nieznany sprawca dokonał kradzieży z włamaniem do samochodu m-ki 
Citroen Berlingo i skradł radioodtwarzacz.
- 16 marca - godz. 5.07  w Wieszowie przy ul. Bytomskiej nieznany sprawca 
dokonał kradzieży z włamaniem do garażu i zabrał elektronarzędzia.
- 28 marca - w Wilkowicach przy ul. Zwycięstwa nieznany sprawca 
dokonał kradzieży z włamaniem do samochodu i skradł radioodtwarzacz.
- 9 kwietnia - godz. 18.45 w Wieszowie policjanci Posterunku Policji  
w Zbrosławicach dokonali zatrzymania Janusza P., lat 52, który dokonał 
nielegalnej wycinki drzew i kradzieży drewna z lasu.
- 14 kwietnia - o godz. 16.53 w Zbrosławicach na ul. Karola Miarki 
policjanci Posterunku Policji w Zbrosławicach dokonali zatrzymania 
Anety Z., lat 31, która w stanie nietrzeźwym (3,5 promila alkoholu we 
krwi) sprawowała opiekę nad trójką dzieci w wieku 8 miesięcy, 4 i 5 lat. 
Prokurator Rejonowy w Tarnowskich Górach zastosował wobec w/w 
dozór Policji.
20 kwietnia - godz. 9.00 policjanci Posterunku Policji w Zbrosławicach, 
w wyniku podjętych czynności, ustalili i zatrzymali czterech nieletnich 
mieszkańców Zbrosławic, którzy dokonali szeregu włamań i kradzieży do 
domów i piwnic na terenie Zbrosławic, zabierając elektronarzędzia i inne 
przedmioty. Postępowanie prowadzi Posterunek Policji w Zbrosławicach 
pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Tarnowskich Górach.

POZNAJMY SIĘ.. .

  Z Y G A
31 lat, mieszkanka Szałszy. 
Ukończyła studia wyższe na 
Uniwersytecie Śląskim w Ka-
towicach. 
Od 2003 r. związana z Urzę-
dem Gminy Zbrosławice, naj-
pierw jako pracownik działu 

promocji Referatu Organizacyjnego, a od 2007 r. - jako Kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego w Zbrosławicach. 
Od 6 kwietnia br. - Sekretarz Gminy Zbrosławice. 
Jest również założycielką i Prezesem Zarządu Stowarzyszenia „Ko-
mitet ds. Partnerstwa Gminy Zbrosławice”. 
Mężatka, mama 5-letniego Patryka. Odpoczywa przy dobrej książ-
ce, zimą lubi poszaleć na nartach.
Kontakt z Sekretarzem: tel. (032) 233-70-18,  606 - 824 - 292

Sekretarz Gminy Zbrosławice  -     KATARZYNA

Nowy sołtys Kamieńca    -   WOJCIECH
S Z Y M A Ń S K I

urodzony 26 marca 1944 r.  
w Sieniawie.
Absolwent Wyższej szkoły 
Rolniczej w Krakowie.
Żonaty, ojciec dwóch synów  
i córki.
Obecnie na emeryturze.

Zainteresowania pana Wojciecha to piłka nożna, wędkarstwo oraz 
filatelistyka.

Kontakt z sołtysem: Kamieniec, ul. Sadowa 4/2/4, tel. 305 - 27 -04

Nowy sołtys Ziemięcic     -      ALOJZY
S Z Y G U Ł Aurodzony 17 stycznia 1952 r. w Wielowsi.

Ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową 
w Strzybnicy.

Żonaty, synowie Rafał i Łukasz.

Emerytowany górnik.

Sport oraz numizmatyka to główne za-
interesowania pana Alojzego. Najlepszy 
sposób spędzania wolnego czasu to praca  
w ogródku oraz lektura dobrej książki.

Kontakt z sołtysem: Ziemięcice, ul. Mi-
kulczycka 26, tel. 233 - 69 - 07

 NOWY  DZIELNICOWY !
sierż. MARIUSZ PISAREK 

objął rejon dzielnicy  • 
Przezchlebie, Świętoszowice, 
Ziemięcice, Czekanów, Szał-
sza, Zawada, Jaśkowice, Łubie,  
Kopienica.
wiek: 34 lata• 
mieszka w Zbrosławicach• 
zainteresowania: historia staro-• 
żytna i współczesna, uprawia 
aktywnie piłkę nożną

ciąg dalszy ze str. 1
W sali lingwistycznej każdy uczeń ma swoje własne stanowisko ze 

słuchawkami. Z kolei nauczyciel dysponuje specjalnym pulpitem wraz z 
odtwarzaczem CD, który umożliwia m.in. pracę z całą grupą naraz, two-
rzenie podgrup oraz par konwersacyjnych np. przy układaniu dialogów. 
Uczniowie nie przeszkadzają sobie nawzajem, a nauczyciel, naciskając 
odpowiedni numer pary, słyszy, w jaki sposób młodzież pracuje. Uczeń 
może również być lektorem, ma możliwość nagrania własnej wypowiedzi  
i odtworzenia jej. Duży komfort to słuchanie nagrań z płyt CD bezpośred-
nio przez słuchawki, gdzie nie ma zakłóceń, problemów ze słyszalnością, 
gdyż każdy uczeń ma własną regulację głośności w słuchawkach. 

Pracownia lingwistyczna nie tylko poprawiła jakość nauczania angiel-
skiego i niemieckiego, ale sprawiła, że uczniowie chętniej chodzą na zaję-
cia, a co za tym idzie efektywniej się uczą i zdobywają lepsze oceny. Mamy 
nadzieję, że nasi gimnazjaliści wypadną bardzo dobrze na egzaminie gim-
nazjalnym, ale przede wszystkim zdobędą umiejętności, które im pomogą 
w dalszym kształceniu i życiu. 

Zainteresowanych nowoczesnymi metodami nauki języków obcych za-
praszamy do odwiedzenia naszej pracowni. 

Sylwia Zweiffel – nauczyciel języka niemieckiego 
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WYDARZENIA W SZKOŁACH...
Wszędobylska Matematyka

31 marca, w szkole w Miedarach, odbyła się VI edycja gminnego 
konkursu „Wszędobylska Matematyka”. Drużyny naszych czterech 
gimnazjów rywalizowały w 3-osobowych składach. Po teście indywi-
dualnym drużyny przystąpiły do rywalizacji w zespołach. Uczniowie 
zmierzyli się m.in. z kostką Rubika (rad w tej konkurencji udzielała 

Magda Pielas z klasy 
6 miedarskiej szkoły), 
bryłami obrotowymi, 
zastosowaniem tw. Pi-
tagorasa. Najlepszymi 
matematykami zostali 
uczniowie gimnazjum 
z Kamieńca: Karoli-
na Skandy, Tomasz  
Buchta i  Lotariusz  
Mainka (zdjęcie), wy-

przedzając gimnazjalistów z Miedar i Zbrosławic (którzy zajęli ex 
aequo II miejsce). 

Przechodni puchar wręczył obecny na konkursie wicewójt Wiesław 
Olszewski, obdarowując także wszystkich uczestników drobnymi upo-
minkami, promującymi gminę Zbrosławice. Zmagania matematyków 
ubogaciły występy naszych solistek - Klaudii i Julii oraz naszego „Jo-
zina z Bazin” w piosence „Pani marzy”. Kilka fotek i filmików można 
zobaczyć na stronie szkolnej www.szkolamied.edupage.org. Gratuluje-
my zwycięzcom i do zobaczenia za rok w Kamieńcu.

Sebastian Nowicki

M I S T R Z  W I E D Z Y 
W marcu Szkoła Podstawowa w Czekanowie zorganizo-

wała Gminny Konkurs Wiedzy Ogólnej dla klas młodszych. 
Uczestnikami konkursu byli najlepsi uczniowie klas trzecich ze 
szkół: ZS Zbrosławice, ZS Wieszowa, ZSP Miedary, SP Kopie-
nica, SP Ziemięcice, SP 
Przezchlebie, SP Cze-
kanów. Zadania kon-
kursowe obejmowały 
szeroki zakres wiedzy  
z edukacji społeczno-
środowiskowej, poloni-
stycznej, matematycznej  
i regionalnej. Rywaliza-
cja była zacięta. 

Największą liczbę 
punktów oraz tytuł 
„Mistrza wiedzy” zdo-
była Aneta Kudlek ze 
szkoły w Kopienicy. 
Kolejne II i III miejsce 
zajęły dziewczynki: 
Aleksandra Baś i Pau-
lina Dziubek ze Zbrosławic. Pozostali uczestnicy turnieju tylko 
nieznacznie odbiegali swoją wiedzą od zwycięzców. Wszystkim 
trzecioklasistom pogratulowano zdobytej wiedzy. Laureatom 
konkursu wręczono ciekawe nagrody, a pozostałym uczestnikom 
pamiątkowe dyplomy. 

Organizator Beata Kaczmarczyk 

20 lutego w Zespole Szkół w Wieszowie odbyło się uroczyste 

Pasowanie na Czytelnika
uczniów kl. I.

Zaproszeni Rodzice i pani Dyrektor mogli wysłuchać ciekawej interpreta-
cji wierszy Jana Brzechwy. Dzieci wystąpiły w strojach przedstawiających 
zwierzęta, które były bohaterami recytowanej poezji. Można więc było zo-
baczyć: papugę, zebrę, ślimaka i jego żonę, biedronkę i żuka, hipopotama  
i żabę oraz inne postacie.

Po części artystycznej uczniowie powtarzali słowa przysięgi, dotyczącej 
szanowania książek i systematycznego korzystania z księgozbioru biblioteki 
szkolnej. Pani Dyrektor wręczyła dzieciom pamiątkowe dyplomy Pasowania 
na Czytelnika.

Serdeczne podziękowania dla Rodziców dzieci kl. I za pomysłowe 
przygotowanie strojów oraz dla p. B. Hem - bibliotekarki szkolnej - za 
pomoc w realizacji uroczystości.

Wychowawczyni kl. I - Jolanta Czarnecka

Sukces  uczennicy  z  Czekanowa
Agnieszka Jarosz, uczennica klasy VI Szkoły Podstawowej 

w Czekanowie, została Laureatką Wojewódzkiego Konkursu 
Interdyscyplinarnego (jako jedyna spośród uczniów szkół gminy 
Zbrosławice).

Jest to sukces nie tylko samej uczennicy, ale również nauczycieli, 
pracujących i przygotowujących ją do kolejnych etapów konkursu.

W tym roku szkolnym, w I se-
mestrze, uczennica osiągnę-
ła także bardzo wysokie wyniki  
w  nauczaniu - średnia ocen 5,75.

Agnieszka interesuje się spor-
tem, szczególnie tenisem ziem-
nym, który trenuje od 4 lat  
w klubie tenisowym „Gem-Set”, 
poza tym od 6 lat kontynuuje naukę 
języka angielskiego w Metodystycz-
nym Towarzystwie Edukacyjnym. 
Lubi muzykę i książki.

W nagrodę za wspaniały sukces 
Rada Pedagogiczna ufundowała dla 
Agnieszki nagrodę książkową.

              J. Lipa

BEZ WAGARÓW, ALE NA WESOŁO! 
Choć pierwszy dzień wiosny kojarzy się zwykle z wagarowaniem, ucznio-

wie SP w Kopienicy potrafili po raz kolejny obejść się bez tego obyczaju. Od 
kilku już lat tworzą własną tradycję, na którą składają się, zgodnie z misją 
szkoły, elementy ekologiczne i regionalne. Stałymi punktami programu im-
prezy są: PRZEDSTAWIENIE o tematyce ekologicznej (w tym roku o zdro-
wym odżywianiu), przygotowane przez szkolne koło teatralne oraz KON-
KURS GWARY ŚLĄSKIEJ „Ślónzoki niy gynsi”, w którym reprezentanci 
wszystkich klas walczą o tytuł „Richtig Ślonzoka”, odkrywając swoje talenty 
artystyczno – lingwistyczne, jak i znajomość słownictwa śląskiego.

Natomiast symboliczne POŻEGNANIE MARZANNY w plenerze ob-
chodzone jest już tradycyjnie wraz z Pensjonariuszami Domu Pomocy 
Społecznej w Łubiu, a miejscem wydarzeń bywają na przemian albo te-
ren szkoły, albo równie 
piękne otoczenie obiektu 
DPS-u, gdzie nietrudno 
dostrzec zwiastuny wio-
sny... nie tylko w przyro-
dzie, bowiem wzajemne 
towarzystwo najmłodszych  
i najstarszych uczestników 
wyzwala za każdym razem 
aurę prawdziwego ciepła - 
wbrew wszelkim kaprysom 
pogody.    Beata Owczarek
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Kamieniec
sołtys: Wojciech Szymański

Rada Sołecka: Paweł Ćwiertnia, Ilona  
Liszka, Piotr Liszka, Marek Minkus, Krystyna  
Trzęsiok, Tadeusz Wojakowski
Radni: Krystyna Trzęsiok, Helmut Musioł
Powierzchnia: 830 ha
Ludność: 807 osób

426 kobiet, 381 mężczyzn
   liczba urodzeń w 2008 r. - 5
                liczba zgonów w 2008 r. - 6
Obiekty krajoznawcze, m. in.:
- kościół parafialny z 1413 r. pw św. Jana 
Chrzciciela;
- zespół pałacowo-parkowy z początku XVIII 
w., z wieloma unikatowymi gatunkami drzew;
- Mysia Wieża z 1887 r.;
- kapliczka przydrożna z I połowy XIX w.  
w polu za zabudowaniami przy ul. Wiejskiej;
- Krzyż kamienny z 1853 r. na skraju lasu przy 
ul. Polnej;
- kapliczka z 1934 r. przy ul. Tarnogórskiej, we-
wnątrz drewniana rzeźba św. Jana Nepomucena 
z XIX w.;
- krzyż przydrożny z 1892 r. przy ul.  Tarno-
górskiej;
- altana z 1923 r. w parku przy ul.Tarnogórskiej;
- pomnik przyrody - Jesion Wyniosły, w pobliżu 
mostu przy ul. Gliwickiej (obwód 377 cm);
- suszarnia  z XIX wieku, koło boiska piłkar-
skiego, zdewastowana.

Rozmowa z nowym sołtysem Kamieńca - Wojciechem Szymańskim:
Patrycja Posmyk: Co skłoniło Pana do kandydowania w wyborach na soł-
tysa?
Wojciech Szymański: Od zawsze byłem aktywny, teraz mam czas, więc 
dlaczego nie. Dużo też dały namowy otoczenia, by spróbować.
P.P.: Czego się pan najbardziej boi jako nowy sołtys?
W.S.: Jeszcze się ktoś taki nie urodził, co by każdemu dogodził. Pan An-
drzej Kapek był naprawdę dobrym sołtysem, dużo zrobił dla Kamieńca. 
Trochę się boję, że zawiodę oczekiwania wyborców.
P.P.: Na co zwróci pan największą uwagę? Jakie są pańskie cele i wizje? 
Co chce pan zrobić jako sołtys?
W.S.: Na pewno na ochronę środowiska. Kamieniec jest piękną i malow-
niczą wsią, zaczynają go jednak zakrywać śmieci i dzikie wysypiska, które 
powstają na łąkach i w lasach, mam nadzieję, że gdy powstanie Służba Po-
rządkowa, to się zmieni.
Jest kilka budynków w Kamieńcu, które straszą, no i oczywiście drogi  
i chodniki. Jednak gdy chodzi o chodnik przy ul. Tarnogórskiej niewiele 
można zdziałać samemu, leży to bowiem w gestii Powiatowego Zarządu 
Dróg, już teraz wiem, że w tym roku nic się w tej kwestii, niestety, nie bę-
dzie działo. Zależy mi na Programie Rozwoju Wsi, można wiele dobrego 
zdziałać. Trochę szkoda, że przepadła sprawa basenu. To byłoby dobre dla 
wszystkich, nie tylko dla uczniów szkoły, ale i w okresie wolnym od nauki 

byłoby gdzie popływać. W końcu sport to zdrowie.
Dalej na wsi brakuje koszy na śmieci – może by to ograniczyło zanieczysz-
czenie chodników i ulic. Chciałbym również zbliżyć mieszkańców sołec-
twa, by nie było podziału na „bloki” i resztę wsi. 
P.P.: Jakie ma pan plany na imprezy dla mieszkańców? 
W.S.: To wszystko należy ustalić z Radą Sołecką, czas pokaże, ale pewnie 
najbliższy Odpust, Dożynki i jak co roku, tradycyjnie Kartofelfest. Nie chcę 
by myślano, że Rada nic nie robi tylko się bawi, to dla dobra wszystkich – 
młodzi ludzie bawiąc się mają zorganizowany czas i mniej jest przykrych 
incydentów z powyrywanymi koszami czy popisanymi przystankami.  
A Rada... jej skład się nie zmienił, jest bardzo aktywna, więc tak na pewno 
zostanie.
P.P.: Jakby pan zareklamował Kamieniec? 
W.S.: Kiedy tu przyjechałem 36 lat temu, byłem oczarowany. Ta miejsco-
wość mnie urzekła. Magiczne miejsca, zabytkowy park przy Sanatorium, 
piękny kościółek, dobre połączenie komunikacyjne i bliskość dużych miast 
no i niebywale czyste powietrze, korzystne wiatry - coś wspaniałego. Teraz 
jest już trochę inaczej, czuć to jednak w dalszym ciągu. Uważam, że Kamie-
niec jest wspaniałym miejscem.
P.P.: Czego oczekuje pan od Gminy?
W.S.: Udanej współpracy.
P.P.: Więc życzę powodzenia, dziękuję za rozmowę.

HISTORIA
Kamieniec (w 1936 r. Dramastein, w późniejszym czasie 
Kamin, Kammienice, Kamienetz) został założony oko-
ło 1279 r. nad rzeka Dramą, na dawnym szlaku handlo-
wym, wiodącym z Państwa Rzymskiego przez Bramę 
Morawską ku Morzu Bałtyckiemu. Nazwa wsi związana 
była z występującymi na tym terenie dużymi pokłada-
mi kamienia wapiennego, które zaowocowały powsta-
niem w późniejszym czasie licznych kamieniołomów. 
We wschodniej części wsi, na wzgórzu, odkryto: osadę 
obronną kultury łużyckiej (650 - 400 p.n.e), a w niej cha-
tę, gdzie produkowano przedmioty z brązu, oraz grodzi-
sko wczesnośredniowieczne z VII- IX w. , zniszczone  
w 875 r. prawdopodobnie przez Świętopełka.  

Zalew o powierzchni 3ha, znakomite 
miejsce do połowu ryb

ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY
Zamek został wybudowany w Kamieńcu praw-
dopodobnie za sprawą templariuszy, którzy byli  
w tym okresie obecni na ziemiach śląskich. Legen-
da głosi, iż był on powiązany podziemnymi kory-
tarzami z zamkami w Wieszowie i Ziemięcicach. 
Mistrz krzyżacki Herman von Salza miał ukryć we 
wspomnianych podziemiach zgromadzone przez 
siebie skarby. Od tamtych czasów zamek został 
wielokrotnie przebudowany, a oczywiście żadne 
ekspertyzy naukowe nie potwierdziły obecności 
skarbu na tych ziemiach. 
Rodzina Strachwitzów, właścicieli pałacu od 1750 
r., najbardziej przyczyniła się do zmiany jego wi-
zerunku. W XX wieku został on przekształcony  
i ponownie przebudowany, zmieniając tym samym 
swoje przeznaczenie - stając się domem dziecka - 
prewentorium. Sanatorium było prowadzone przez 
siostry zakonu Boromeuszek. 
Zamek otoczony jest parkiem krajobrazowym  
z ciekawymi odmianami starodrzewia. Twórcą 
parku był sam Mistrz Ogrodnictwa - Zahradnik, 
współtwórca Górnośląskiego Towarzystwa Ogrod-
niczego. Na największą uwagę w parku zasługuje, 
kwitnący co roku, piękny tulipanowiec.

Kościól pw. św. Jana Chrzciciela

Zabytkowy kościół 
pw św. Jana Chrzciciela, zbudowa-
ny w 1413 roku. W owych latach 
standardem było stawianie kościo-
łów drewnianych, jednak kościół 
w Kamieńcu powstał z kamienia 
– głównie ze względu na bogactwo 
terenów w ten budulec.
W okresie I wojny światowej dzwo-
ny kościelne zostały przekazane na 
cele wojenne, dopiero w latach 30 
proboszczowi Kalusowi udało się 
zdobyć nowe dzwony, otrzymały 
one nazwy poprzednich, tj. Agnes 
i Józef. Na dzwonach, poza nazwą, 
znajduje się również napis „Panie 
daj nam pokój”.

Jak podają źródła w latach ‘70 XVII w. do parafii w Kamieńcu na-
leżały również pobliskie wsie: Księży Las, Boniowice, Karchowice, 
Jaśkowice, Zawada i Wigiełzów, w 1687 już tylko Łubki i Księży 
Las.                  /oprac. Patrycja Posmyk/

Pałac oraz 
„Mysia Wieża”  

z  1887 r.,  
zbudowana za 
Strachwitzów

KAMIENIECKA SZKOŁA
Od 1800 r. istniała w kamieńcu szkoła parafialna,  
w której nauczał kościelny. Pierwszy kwalifikowany 

nauczyciel, który ukończył seminarium nauczycielskie, zatrudniony został w Ka-
mieńcu 15.II.1809 r. W 1856 r. budynek szkolny powiększono i dodano mieszkanie 
nauczyciela. Na murach budynku szkoły umieszczono napis w języku niemieckim 
„To, co posiadasz, mogą ci ukraść, czego 
się nauczysz, nikt ci nie skradnie, dlatego 
dbając o przyszłość należy najpierw za-
dbać o wiedzę”. Budynek ten przetrwał  
w mało zmienionej formie do dziś i obec-
nie mieści się w nim przedszkole.
21 sierpnia 1928 r. ks. Kalus dokonał w 
Kamieńcu uroczystego poświęcenia nowej 
szkoły, która została wybudowana przez 
firmę Schikora i Draub z Pyskowic (zdj.).
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Pamiątka Pasji w Miedarach
Mieszkańcy Miedar i okolic mieli okazję w tym roku głębiej 

przeżyć Wielki Tydzień. W atmosferę Wielkiego Czwartku i Drogi 
Krzyżowej wprowadziło nas przedstawienie, wyreżyserowane przez  
p. Joannę Sleziak. 7 kwietnia o godzinie 20.00, w ogrodzie ks. Pro-
boszcza rozpoczął się spektakl plenerowy, upamiętniający ostatnią 
wieczerzę Jezusa, jego modlitwę w ogrójcu, pojmanie, sąd przed 
Piłatem oraz mękę. W ostatniej części Jezus (w tej roli Sławomir 
Mansfeld) z krzyżem na plecach oraz wszyscy przybyli przeszli ulicą 
Wolności, stacjami drogi krzyżowej, w stronę kościoła. Tam, przy 
odgłosach wbijanych gwoździ, bicia serca i wreszcie grzmotów, zo-

stał położony krzyż. W ten symboliczny sposób upamiętniono mo-
ment śmierci Chrystusa. 

Pani Sleziak zadbała o najdrobniejsze szczegóły: począwszy od 
muzyki, przepięknego śpiewu chóru Allegro z Tarnowskich Gór, 
poprzez oświetlenie, które tworzyło wyjątkowy nastrój,  dobór ak-
torów, strojów i rekwizytów. Warto dodać, iż aktorami byli miesz-
kańcy Miedar, nauczyciele, uczniowie ZSP oraz członkowie Ze-
społu Miedarzanie. Nad stroną merytoryczna czuwała katechetka  
p. Katarzyna Rode.              Sylwia Zweiffel

„Przedszkole jak na razie, a po dro-
dze zobaczę jak jest w szkole”. Być może 
tak sobie myśleli przedszkolacy, którzy  
2 kwietnia odwiedzili Szkołę w Ziemię-
cicach. Przyszli uczniowie SP Zięmięci-
ce poczuli się w tym dniu jak prawdziwi 
poważni uczniowie. Mogli nie tylko zaj-

Dzień Otwartych Drzwi

rzeć do klas i usiąść w ławce, ale przede 
wszystkim spotkać się ze szkołą, nauczy-
cielami i przyszłymi kolegami. Na zacnych 
gości czekał słodki poczęstunek i program 
artystyczny, przygotowany przez starszych 

kolegów. Uczniowie zaprezentowali regio-
ny Polski w rozmaity sposób. Najpierw za-
częli godać, serwować wodzionka, modro 
kapusta i kluski. Nie sposób nie zgadnąć, że 

zapraszali na Śląsk. Później zagrały skrzy-
peczki, „Hej górale zapraszamy na Podha-
le” śpiewali uczniowie klasy II, a że z Pod-
hala do Krakowa nie daleko, to zaprosili do 
Małopolski i u smoka na chwilę zagościli. 

Siedmiolatkowie już liczą dni do 1 wrze-
śnia, może dlatego, że czekać będzie „tyta” 
ze słodyczami... a może szkoła im się spodo-
bała?         Adrian Klimala

Po raz trzeci Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Gó-
rach oraz tarnogórski Urząd Miejski organizują 
Powiatowy Przegląd Młodzieżowych 

Zespołów Muzycznych. 
W Przeglądzie mogą brać udział zespoły muzyczne, które 
działają na terenie Powiatu Tarnogórskiego, mają w swo-
im repertuarze muzykę młodzieżową, a ich członkowie  
w dniu przeprowadzenia przeglądu nie ukończyli 30 roku 
życia. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie  
w Starostwie Powiatowym pisemnego zgłoszenia 
udziału w przeglądzie, w nieprzekraczalnym terminie 
30 maja 2009 r. Do zgłoszenia należy załączyć kasetę 
lub płytę z nagraniem, w formacie mp3, zgłaszanych do 
przeglądu utworów oraz dostarczyć ich zapis tekstowy. 
Przegląd odbędzie się w dniach 18-20 czerwca 2009 r. 
w Tarnogórskim Centrum Kultury. Nagrodą główną 
w przeglądzie będzie występ podczas tarnogórskich 
Gwarków 2009. Formularz zgłoszeniowy do pobrania na 
stronie www Starostwa.   /info: powiat.tarnogorski.pl/

Uczniowie, Rada Rodziców, Rada 
Pedagogiczna z Dyrektorem Szkoły 

Podstawowej w Czekanowie serdecznie 
dziękują Radnemu Gminy Zbrosławice - 

Panu Joachimowi Pieczce 
za zakup i przekazanie szkole sprzętu 

nagłaśniającego.

Sołtys, Rada Sołecka  
i mieszkańcy Ziemięcic 

składają serdeczne podziękowanie 
Panu Helmutowi Kapek, 

za długoletnią i ofiarną pracę na 
rzecz naszego sołectwa.

Bardzo dziękuję wszystkim 
mieszkańcom Ziemięcic 
za oddane na mnie głosy 

i wybór na sołtysa.
- Alojzy Szyguła -

Serdeczne podziękowania 
za wyrazy pamięci, 

okazane współczucie 
oraz udział w uroczystościach 

pogrzebowych 

śp. Maksymiliana 
Pośpiech 
składa Rodzina
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KOMUNIKAT ARiMR
DOT. POMOCY FINANSOWEJ NA ZBIÓR,  
TRANSPORT I UNIESZKODLIWIENIE  

PADŁYCH ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Departament 

Pomocy Krajowej informuje, że od 1 kwietnia 2009 r. pomoc finan-
sowa ARiMR na zbiór, transport i unieszkodliwienie padłych 
zwierząt gospodarskich jest udzielana pod warunkiem dokonania 
zgłoszenia padnięcia zwierzęcia gospodarskiego z gatunku bydło, 
owce, kozy, świnie lub konie i jego unieszkodliwienia, zgodnie  
z przepisani o systemie identyfikacji w rejestracji zwierząt. Ograni-
czenie to wynika z § 14 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. Nr 22, poz. 121).

Oznacza to, że producent rolny, który nie zgłosił do ARiMR  
w terminie padnięcia swojego zwierzęcia nie będzie mógł skorzy-
stać z pomocy finansowej Agencji.           /ARiMR/

AKCJE PROFILAKTYCZNE
ROZPOCZĘTE

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
rozpoczęła w kwietniu dwie duże akcje profilaktyczne, skiero-
wane do młodzieży, rodziców, wychowawców i – co bardzo waż-
ne – do kierowców. 

Pierwsza, zatytułowana „Za-
chowaj trzeźwy umysł”, jest 
kontynuacją z lat poprzednich, 
w których to dzieci z naszych 
szkół brały udział w konkursach 
i wygrywały nagrody (Miedary). 
Mamy nadzieję, że tak będzie  
i w tym roku.

Drugie przedsięwzięcie odbędzie się pod hasłem „Sprawdź czy 
Twoje picie jest bezpieczne” i oczywiście skierowane jest do do-
rosłych. Chcemy zarazić ideą tej akcji sprzedawców sklepów z al-
koholem, policję, personel ośrodków zdrowia i oczywiście naszych 
samorządowców. Kolorowe, nowoczesne w formie i treści materiały 
edukacyjne, rozdawane będą również kierowcom.

Używanie alkoholu obarczone jest ry-
zykiem częściej niż nam się to wydaje, 
a chwila refleksji nad własnym stylem 
picia – nawet gdy pozornie nie mamy 
z tym żadnych problemów – nikomu 
jeszcze nie zaszkodziła. Zachęcamy do 
tego wszystkich.

Zapraszamy  również na strony www prowadzonych kampanii: 
www.trzezwyumysl.pl oraz www.wyhamujwpore.pl, gdzie znajdą 
Państwo wiele interesujących informacji nt. prowadzonych akcji, 
picia alkoholu i jego wpływu na życie nasze i najbliższych.

100 LAT OSP ZBROSŁAWICE
Strażacy OSP Zbrosławice serdecznie zapraszają na ob-

chody swojego święta. 

30.05.2009 (sobota)
 FESTYN STRAŻACKI I ZAWODY

godz. 10.00 – zbiórka,
godz. 10.15 – rozpoczęcie zawodów,
godz. 14.00 – zakończenie zawodów,
godz. 14.30 – ogłoszenie wyników oraz wręczenie pucharów
            i dyplomów,
godz. 15.00-16.00 – pokaz sprzętu pożarniczego (kontrolowa- 
                                 ny pożar, pokaz możliwości drabiny),
godz. 15.00 – rozpoczęcie sprzedaży losów, ciast, piwa,  
    napoi, otwarcie bufetu, atrakcje dla dzieci:  
     karuzele, strzelnice, dmuchane zjeżdżalnie,
godz. 16.30 – występy dzieci, gry, zabawy,
godz. 17.00 – pokaz Strong Man Mateusz Baron z przyja-  
                       ciółmi,
godz. 19.00 – zabawa taneczna do białego rana.

31.05.2009 (niedziela)
OBCHODY STULECIA OSP ZBROSŁAWICE

godz. 10.00 – zbiórka zaproszonych gości oraz członków OSP 
           Zbrosławice,
godz. 10.15 – uformowanie kolumny, przemarsz do kościoła,  
            gdzie odbywać się będzie msza święta,
godz. 10.30 – uroczysta msza święta,
godz. 12.00-14.00 – wprowadzenie kolumny na teren  
                  uroczystości i ustawienie strażaków,
godz. 14.00 – rozpoczęcie sprzedaży losów, ciast, piwa,  
                napoi, otwarcie bufetu; atrakcje dla dzieci:  
                           karuzele, strzelnice, dmuchane zjeżdżalnie,
godz. 19.00 – rozpoczęcie zabawy tanecznej,
godz. 19.45 – licytacja fantów na rzecz modernizacji budynku  
                      OSP Zbrosławice, 
godz. 20.00 – losowanie cennej nagrody głównej w loterii  
        fantowej oraz nie mniej cennych nagród  
  pocieszenia,
godz. 20.30 – część dalsza zabawy tanecznej do białego rana.

ZAPRASZAMY !!!

N A S Z A  G M I N A  N AG R O D Z O N A !
Gmina Zbrosławice została nagrodzona w konkursie pn. „Bezpieczny Strażak, spokojne życie miesz-
kańców gminy”, organizowanego przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP i Wytwórnię Umun-
durowania Strażackiego w Brzezinach. Konkurs miał na celu zwiększenie świadomości osób, odpowiedzial-
nych za wyposażenie strażaków OSP, kompleksowe zabezpieczenie strażaków, idących do akcji ratowni-
czo-gaśniczej, w środki ochrony indywidualnej: ubrania specjalne-ochronne, kominiarki i rękawice, a także 
umiejętny dobór odzieży do sytuacji, w jakiej może znaleźć się strażak ochotnik. W konkursie mogły wziąć 
udział gminy z całego kraju. Podsumowanie konkursu odbyło się podczas posiedzenia Zarządu Głównego 
Związku OSP RP w Warszawie, w dniu 12 marca 2009 r. Nasza gmina zajęła II miejsce, otrzymując kom-
puter przenośny oraz pamiątkowy dyplom. Nagrody oraz gratulacje z rąk władz firmy oraz Prezesa Związku 
OSP RP - Waldemara Pawlaka, w imieniu Gminy Zbrosławice, odbierali: Mariusz Poloczek – Sekretarz 
Gminy Zbrosławice oraz Joachim Pieczka – Komendant Gminny Związku OSP RP w Zbrosławicach. /MP/
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WYBORY POSŁÓW 
DO 

PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 7  CZERWCA 2009  ROKU

Powody, dla których warto głosować: 

Szczegółowe regulaminy poszczególnych zawodów będą dostępne na stronie http://www.zbroslawice.pl/ w dziale „sport” oraz u organizatorów (032 
233 77 90 - insp. Monika Kamińska lub 604 465 471 - Wiesław Olszewski), w miesiącu poprzedzającym rozgrywki.
Podsumowanie jak i nagrodzenie zwycięskich drużyn odbędzie się 5 grudnia 2009 r. w sali sportowej Zespołu Szkół w Wieszowie.  
Liczymy na zainteresowanie oraz aktywny udział w rozgrywkach!

18 kwietnia w Parku Wodnym w Tarnowskich Górach od-
były się kolejne zawody pływackie Wieloboju Sołectw. Wzięło  
w nich udział 13 ekip, w tym dwie niekompletne – nie liczyły się więc  
w walce o medale. Wreszcie złoty medal wywalczyła Wieszowa, któ-
rej niezbyt wiodło się do tej pory w turnieju. Wyprzedziła o niespełna  
4 sekundy Czekanów i niewiele ponad 12 sekund Ptakowice. 

Sołectwo Skat Piłka Szachy Pływ. Suma
1 Laryszów 29 33 19 23 104
2 Miedary 19 29 31 21 100
3 Ziemięcice 15 35 27 19 96
4 Przezchlebie 21 31 25 17 94
4 Czekanów 27 25 13 29 94
5 Ptakowice 17 37 11 27 92
6 Szałsza 25 11 29 25 90
7 Wieszowa 7 27 23 31 88
8 Zbrosławice 31 19 21 15 86
9 Świętoszowice 23 21 9 7 60
10 Kopienica 13 17 15 13 58
11 Kamieniec 11 15 17 9 52
12 Jasiona + Księży Las 9 13 7 11 40
13 Łubie 0 23 0 0 23
14 Wilkowice 0 9 0 0 9
15 Karchowice 0 7 0 0 7

Boniowice + Łubki 0 0 0 0 0
Zawada 0 0 0 0 0
Jaśkowice 0 0 0 0 0

Dyscyplina Termin Miejsce Liczba zaw.

Biegi przełajowe  9.05 Kopienica 2 (K) + 2 (M)

Lot gołębi  15.08 Kamieniec - staw dowolna

Wędkarstwo  22.08 Kamieniec - staw 2

Trójbój lekkoatletyczny  19.09 ZSO w Kamieńcu 2 (K) + 2 (M)

Siatkówka  24.10 Miedary, Kamieniec, 
Wieszowa - sale sport. 3 (K) + 3 (M)

Tenis stołowy  21.11 Kamieniec 2 (K) + 2 (M)

Turniej sztafet  
wahadłowych  5.12 Wieszowa  

- sala sportowa 2 (K) + 2 (M)

W związku ze zmianami terminów zawodów, przedstawiamy poniżej nowy 
terminarz Wieloboju Sołectw. Termin rozpoczęcia zawodów - godz. 10:00. 
Wyjątkiem są zawody wędkarskie, które rozpoczynają się o godz. 8:00.

Składy madalowych drużyn przedstawiają się następująco: Wie-
szowa (zdjęcie) – Oliwia Cebulla, Marta Robakowska, Bartłomiej  
Plaskowski, Marek Wilczek; Czekanów – Natalia Lach, Agniesz-
ka Błażej i Łukasz Olszewscy; Ptakowice – Dominika Jasińska,  
Justyna Hyla, Wojciech Kretek, Janusz Wawszczyk.

Następne zawody już 9 maja, ale tu UWAGA! W związku 
z tym, że Gmina Zbrosławice chce wziąć udział w ogólnopol-
skiej akcji Polska Biega, 9 maja w Kopienicy odbędą się biegi 
przełajowe, natomiast planowany w tym terminie trójbój lekko-
atletyczny odbędzie się 19 września na boisku ZSO w Kamień-
cu.                      Wiesław Olszewski

To Ty decydujesz – oddając swój głos.
Głosując w wyborach do PE wybierasz osoby, które wpłyną na przyszłość i codzienne 
życie blisko 500 milionów Europejczyków. Jeżeli nie zadasz sobie trudu, zrobi to kto 
inny i zdecyduje, kto będzie Cię reprezentował w jedynym wyłanianym w wyborach 
bezpośrednich zgromadzeniu ogólnoeuropejskim. Wybrani posłowie nakreślają przy-
szłość Europy w najbliższych pięciu latach. Spraw, by Europa była taka, jakiej chcesz. 
Jeśli nie zagłosujesz, to później nie narzekaj.

Posłowie – Twój głos w Europie
Wybrany przez Ciebie poseł to Twój głos w Europie – dlaczego miałbyś go zmarno-
wać? Parlament Europejski, wybierany co pięć lat, jest ważnym i posiadającym sze-
rokie uprawnienia, uczestnikiem procesu podejmowania decyzji w Unii Europejskiej. 
Głosuje on nad ostatecznym kształtem unijnych aktów prawnych, które mają wpływ 
na codzienne życie, niezależnie od tego czy dotyczą one jedzenia na naszych stołach, 
naszego koszyka na zakupy, jakości powietrza, które wdychamy, czy bezpieczeństwa 
zabawek dla naszych dzieci.

To Twoje prawo wyborcze!
Prawo do głosowania w wyborach do PE jest Twoim podstawowym prawem jako oby-
watela europejskiego i oznacza to, że Twoje zdanie ma wpływ na sposób, w jaki działa 
Unia. Głosując, przyczyniasz się do wskazania tych, którzy będą reprezentowali kon-
kretnych obywateli europejskich, takich jak Ty, członkowie Twojej rodziny, przyjaciele, 
sąsiedzi czy koledzy z pracy. Jako obywatel UE możesz głosować (lub przedstawić 
swoją kandydaturę) w dowolnym państwie UE, które zamieszkujesz, nawet jeśli nie 
jesteś obywatelem tego państwa. I, co więcej, nic Cię to nie kosztuje!

Dla ludzi, planety i dobrobytu!
Młodzi i starzy, studenci i emeryci, kobiety i mężczyźni, pracownicy i przedsiębiorcy, 
tradycjonaliści i postępowi, mieszkańcy miast i wsi, Europa jest sprawą nas wszystkich, 
choć nie zawsze sobie to uświadamiamy! Dzięki Unii Europejskiej możemy swobodnie 
podróżować, studiować i pracować za granicą. PE działa niestrudzenie na rzecz czyst-
szego środowiska, bezpieczniejszych substancji chemicznych, lepszych usług i miejsc 
pracy. Jest zagorzałym obrońcą praw konsumenta, równości szans i praw człowieka 
zarówno w UE, jak i poza jej granicami.

Jedno głosowanie – 375 milionów wyborców
W czerwcu 2009 r. będziesz miał wyjątkową okazję, by pójść do urn wraz z 375 milio-
nami europejskich wyborców. Po co? By wybrać jedyny na świecie wyłaniany w wy-
borach bezpośrednich międzynarodowy i wielojęzyczny parlament i jedyną wybieraną 
bezpośrednio instytucję UE. Wybierany przez obywateli od 1979 r. Parlament Europej-
ski jest dziś reprezentantem blisko pół miliarda obywateli.

Posłowie wielkiej wagi
W większości przypadków przy podejmowaniu decyzji w UE posłowie mają taką samą 
wagę jak państwa członkowskie. Większość aktów prawnych dotyczących naszego co-
dziennego życia, powstaje w wyniku wspólnych prac posłów i ministrów na szczeblu 
EU. Wiele, a może nawet większość aktów prawnych obowiązujących w Twoim kraju 
stanowi transpozycję prawodawstwa europejskiego, nad którym głosowali posłowie – 
Twoi przedstawiciele. I nie są to tylko akty prawa, ale pieniądze na nowe drogi, czystsze 
plaże, badania naukowe, edukacja i pomoc rozwojowa. Posłowie decydują też o prze-
znaczeniu unijnych pieniędzy.

Twój głos na rzecz różnorodności
Europa wybierze swoich nowych posłów w czerwcu 2009 r. Posłowie pochodzący  
z 27 państw reprezentują szereg krajowych partii politycznych, okręgów wyborczych  
i punktów widzenia. Następnie w łonie Parlamentu większość posłów organizuje się  
w grupy polityczne zgodnie z ich politycznymi przekonaniami. Tak więc Parlament, po-
dobnie jak Europa, opowiada się za różnorodnością, honorując i godząc w sobie różne 
wartości – dowodem na to jest fakt, że włada on 23 językami.

To polityka! To demokracja!
Kochasz UE czy nienawidzisz jej? Pragniesz, by rządziła w niej prawica czy może 
lewica? Czy jakaś kwestia przejmuje Cię dogłębnie? Jakich zmian oczekujesz? Jakie 
działania należy podjąć natychmiast? Wybierz posłów, którzy podzielają Twoją wizję, 
a może Twoje pragnienia się zrealizują. To jest właśnie istota demokracji. Przyczyń się 
do zmian.

Doniosły rezultat niewielkim nakładem
Nie wahaj się! To tylko kilka minut. Możesz je połączyć ze spacerem po parku, może 
wstąpisz gdzieś na kawę. Niewielki wysiłek, by powiedzieć Europie, czego od niej 
oczekujesz. Następnie będzie łatwo śledzić działania, jakie wybrani przez Ciebie posło-
wie podejmą w Twoim imieniu – wystarczy odwiedzić www.europarl.europa.eu!

/info: www.europarl.europa.eu/

TURNIEJ  SOŁECTW
PRZEBUDZENIE 

WIESZOWY


